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Bezpečnostní upozornění
Viz také instalační příručka dodávaná k připojenému zařízení.
Před instalací klimatizační jednotky si pečlivě prostudujte tato BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ, která jsou nezbytná k zajištění správné instalace.
• Obojí obsahují velmi důležité informace k zajištění bezpečnosti. Bezpodmínečně
respektujte všechna preventivní opatření.

VÝSTRAHA

Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za
následek úraz nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ

Zanedbáte-li kterýkoliv z těchto pokynů, může to mít za
následek poškození majetku nebo podle okolností
vážný úraz.

• Po dokončení instalace proveďte testovací provoz a proveďte zkoušku na výskyt závad.
Seznamte zákazníka se způsobem provozování klimatizačního a s péčí o něj s využitím
informací uvedených v návodu k obsluze. Požádejte zákazníky, aby si uschovali tuto
instalační příručku spolu s návodem k obsluze k dalšímu použití.

VÝSTRAHA
• O provedení instalace požádejte svého prodejce nebo kvalifikovaný personál.
Zařízení se nikdy nepokoušejte instalovat sami. Nesprávná instalace může způsobit
úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Zařízení nikdy nepřemísťujte ani neinstalujte sami.
Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
O přemístění a opětovné instalaci jednotky se poraďte se svým místním prodejcem.
• Jednotku instalujte podle popisu uvedeného v této instalační příručce.
Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Při instalaci používejte výhradně specifikované příslušenství a díly určené
k instalaci.
Použití jiných než specifikovaných dílů může mít za následek pád, úraz elektrickým
proudem nebo požár jednotky.
• Jednotku instalujte na dostatečně pevnou základnu, která je schopná odolávat
její hmotnosti.
Nedostatečná pevnost základů může mít za následek pád zařízení, což může přivodit
úraz.
• Instalační práce provádějte výhradně s vypnutým napájením.
Kontakt se součástmi pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Jednotku nerozebírejte, nemodifikujte ani neopravujte.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Zajistěte, aby všechna vedení byla jištěná a chráněná. Používejte pouze
specifikované vodiče a zajistěte, aby svorkovnice či vedení nebyly vystaveny
namáhání.
Nesprávné zapojení nebo zajištění vodičů může mít za následek nadměrný vznik
tepla nebo požár.
• Výběr materiálu a instalace musí odpovídat příslušným národním a mezinárodním předpisům.
• Instalační práce proveďte tak, aby byl uvážen vliv zemětřesení.
Nesprávně provedené instalační práce mohou mít za následek pád jednotky a úrazy
následkem jejího pádu.
• Zajistěte, aby byla klimatizační jednotka zapojena do samostatného obvodu a
aby celé elektrické zapojení jednotky provedl kvalifikovaný personál v souladu
s místními zákony a předpisy a tímto instalačním návodem.
Nedostatečná kapacita napájení nebo nevyhovující elektrická konstrukce zařízení
mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
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VÝSTRAHA
• Při zapojování napájení a připojování dálkového ovladače a přenosového
vedení umístěte vodiče tak, aby bylo možné bezpečně upevnit kryt skříňky
s elektrickými součástkami.
Nesprávné umístění víčka skříňky s elektrickými součástkami může mít za následek
úraz elektrickým proudem, požár nebo přehřátí svorek.
• Zajistěte uzemnění jednotky.
Jednotku neuzemňujte k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení.
Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
• Neměňte nastavení ochranného zařízení.
V opačném případě by mohlo dojít ke zkratování spínače tlaku, spínače teploty nebo
jiného ochranného zařízení, v důsledku čehož by mohlo dojít k nesprávné a
neočekávané funkce jednotky.
Kromě toho by použití jiných součástí, než je stanoveno společností DAIKIN, mohlo
způsobit vznik požáru.
• Podle potřeby nainstalujte jistič svodového zemnicího proudu.
Zanedbání nutnosti instalovat jistič uzemnění může mít za následek úraz elektrickým
proudem nebo požár.
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí se sníženými
psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud nad nimi nebyl zajištěn dohled nebo jim nebyly předány
pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče osobou, která odpovídá za jejich
bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nemohou hrát.

UPOZORNĚNÍ
• Při přepravě produktu postupujte velmi opatrně.
• Obalový materiál bezpečně zlikvidujte.
Rozeberte a zlikvidujte veškeré plastové díly a sáčky tak, aby k nim neměly přístup
děti a nemohly si s nimi hrát.
Pokud by si děti hrály s neroztrhanými plastovými sáčky, hrozilo by nebezpečí jejich
zadušení.
• Tato jednotka je produkt třídy B.
• V domácím prostředí může tento produkt způsobit rušení rádiového signálu.
V takovém případě je nutné podniknout odpovídající opatření.
• Požadavky na likvidaci jednotky
Demontáž jednotky, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení musí být
provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.
• Kabelový průchod utěsněte tmelem.
Průnik vody nebo hmyzu může způsobit svod elektrického proudu nebo požár.
• Neovládejte jednotku mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
• Neomývejte jednotku vodou.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Vnitřní a venkovní jednotku, napájecí kabelovou přípojku a propojovací vodiče
instalujte ve vzdálenosti nejméně jeden metr od televizorů nebo rádií.
Předejdete tak možnosti rušení obrazu nebo šumu. (Podle intenzity příchozího signálu
může být vzdálenost jednoho metru k eliminaci šumu nedostatečná.)
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UPOZORNĚNÍ
• Jednotku neinstalujte na následující místa.
1. V místech s vysokou koncentrací par minerálních olejů, aerosolů olejů nebo
páry (například kuchyně). Plastové součásti by se mohly poškodit, spadnout a
způsobit únik vody.
2. Poblíž instalace strojů generujících elektromagnetickou radiaci.
Elektromagnetická radiace by mohla rušit provoz řídicího systému a způsobit poruchu
funkce jednotky.
3. V místech s únikem hořlavých plynů, nebo v místech s uhlíkovými vlákny nebo
hořlavým prachem rozptýleným ve vzduchu, nebo v místech, kde se manipuluje
s těkavými kapalinami (například ředidla nátěrů nebo benzin).
Provozování jednotky v takových prostorách by mohlo způsobit požár.
4. Místo vysoké teploty nebo ohnisko požáru.
Neobvyklé zvyšování teploty nebo požár.
5. Vlhké místo nebo prostor vystavený působení vody.
Pokud by dovnitř jednotky pronikla voda, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo poruše.

Čeština

Instalační příručka 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

5

Obsah
1

Před instalací ........................................................................................................... 8
1.1

Kontrola dodání veškerého příslušenství ................................................................................... 8

1.2

Porozumění vnějším rozměrům ................................................................................................. 9

1.3

Informace o umístění svorek a spínačů ................................................................................... 11
1.3.1 Zadní strana .................................................................................................................. 11
1.3.2 Čelní panel .................................................................................................................... 12
1.3.3 Boční strana .................................................................................................................. 13
1.3.4 Vedení kabelů ................................................................................................................ 13

1.4

Stanovení místa instalace ........................................................................................................ 14
1.4.1 Prostor pro instalaci a pokyny pro montáž .................................................................... 14
1.4.2 Podmínky vnějšího prostředí ......................................................................................... 14
1.4.3 Potřebný prostor ............................................................................................................ 14

2

Připojení ................................................................................................................. 15
2.1

Demontáž krytu svorkovnice ze zadní strany .......................................................................... 15

2.2

Připojení klimatizačního zařízení kompatibilního s DIII-NET ................................................... 16
2.2.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 16
2.2.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 18
2.2.3 Bezpečnostní upozornění pro použití několika centrálních řídicích jednotek ................ 18

2.3

Připojení kabelu LAN ............................................................................................................... 19
2.3.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 20
2.3.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 20

2.4

Připojení modulu I/O ................................................................................................................ 21
2.4.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 21
2.4.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 21
2.4.3 Nastavení adresy ........................................................................................................... 22

2.5

Připojení vstupního zařízení nouzového zastavení nebo elektroměrů .................................... 22
2.5.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 23
2.5.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 23

2.6

Připojení adaptérů iTM plus ..................................................................................................... 24
2.6.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 24
2.6.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 25

2.7

Připojení napájení .................................................................................................................... 25
2.7.1 Umístění svorek a koncepční schéma zapojení ............................................................ 25
2.7.2 Požadavky, které je nutné splnit .................................................................................... 26

3

Instalace ................................................................................................................. 27
3.1

Montáž na stěnu ...................................................................................................................... 27
3.1.1 Použité součásti ............................................................................................................ 27
3.1.2 Postup instalace ............................................................................................................ 27

6

Instalační příručka 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

Čeština

3.2

Zapuštěná montáž na stěnu .................................................................................................... 28
3.2.1 Použité součásti ............................................................................................................ 28
3.2.2 Rozměry otvorů ve stěně ............................................................................................... 29
3.2.3 Postup instalace ............................................................................................................ 29

3.3

Přímá montáž do řídicí skříně .................................................................................................. 32
3.3.1 Použité součásti ............................................................................................................ 32
3.3.2 Rozměry otvorů ve stěně ............................................................................................... 32
3.3.3 Postup instalace ............................................................................................................ 32

4

Základní nastavení ................................................................................................ 34
4.1

Zapnutí záložní baterie dat ...................................................................................................... 34

4.2

Zapnutí jednotky intelligent Touch Manager a klimatizačních jednotek ................................... 34

4.3

Nastavení jazyka displeje ........................................................................................................ 35

4.4

Místní nastavení ...................................................................................................................... 35

4.5

Nastavení časového pásma ..................................................................................................... 36

4.6

Nastavení aktuálního času a letního času ............................................................................... 36

4.7

Potvrzení výsledků automatické registrace klimatizačních jednotek ........................................ 37

4.8

Přiřazení adresy DIII-NET každé klimatizační jednotce ........................................................... 37
4.8.1 Tlačítka a části dálkového ovladače .............................................................................. 37
4.8.2 Postup obsluhy kabelovým dálkovým ovladačem .......................................................... 38
4.8.3 Postup obsluhy navigačním dálkovým ovladačem ........................................................ 40
4.8.4 Nastavení jedinečné adresy pro každou jednotku (když je povolen rozvod napájení) .. 42

5

Nastavení adresy venkovní jednotky ................................................................... 43
5.1

6

Postup ...................................................................................................................................... 43

Stručná referenční příručka .................................................................................. 44
6.1

Zobrazí cílové oblasti a informací o bodech řízení ve formátu seznamu ................................. 44

6.2

Zobrazení cílových oblastí a bodů řízení ................................................................................. 44

6.3

Spuštění/zastavení oblasti nebo body řízení ........................................................................... 45

Čeština

Instalační příručka 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

7

1

Před instalací
Než začnete instalovat jednotku intelligent Touch Manager, proveďte následující přípravné
operace.
• Zkontrolujte, zda s jednotkou intelligent Touch Manager bylo dodáno následující
příslušenství.
• Ověřte si, kde jsou umístěny svorky a spínače jednotky intelligent Touch Manager.
• Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečný prostor pro instalaci jednotky intelligent Touch
Manager.

1.1

Kontrola dodání veškerého příslušenství
Na základě následujícího seznamu příslušenství zkontrolujte, zda bylo dodáno veškeré
příslušenství jednotky intelligent Touch Manager. Pokud by některé součásti byly vadné
nebo chyběly, kontaktujte svého prodejce.
<Příslušenství přiložené k jednotce intelligent Touch Manager>

A

B

D

d-1

d-2

E
e-1
a-1

b-1

b-2

b-3
e-2

C
F

f-1
c-1

c-2

c-3

f-2

c-4
f-3
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A

(a-1) Tělo jednotky intelligent Touch Manager (1 ks)

B

Součásti pro montáž na zeď
(b-1) Vrut s kulatou hlavou (φ4,1×25), 4 ks (b-2) Šroub P (φ3×8), 1 ks
(b-3) Deska pro montáž na zeď, 1 ks

C

Součásti pro zapuštěnou montáž na zeď
(b-1) Plochý šroub (M4×40), 4 ks (c-2) Šroub s kuželovou hlavou (M4×14, s pružnou
a plochou podložkou), 4 ks
(c-3) Držák rámu, 1 ks (c-4) Úhlový držák, 2 ks

D

Součásti řídicí skříně (c-2) Šroub s kuželovou hlavou (M4×40, s pružnou a plochou
podložkou), 4 ks
(d-2) Matice (φ4), 4 ks

E

(e-1) Kabelová spona, 1 ks (e-2) Nástrčná montážní spona, 3 ks

F

(f-1) Instalační příručka (tento dokument), 1 ks (f-1) Příručka na disku CD, 1 ks
(f-3) Papírová šablona, 2 ks
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1.2

Porozumění vnějším rozměrům
• Tělo jednotky intelligent Touch Manager

256,6 mm

29,5 mm
4,5 mm

207 mm

4,5 mm

25 mm

151,5 mm

8 mm
4,5 mm

25 mm

8 mm

4,5 mm

8 mm

243 mm

8 mm

272 mm

290 mm

• Kovová deska pro montáž na zeď

191 mm

234,2 mm

60 mm

40 mm

6NQWwĹMCOO
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• Držák rámu
281,4 mm
241 mm

207,7 mm

224 mm

234,4 mm

61,6 mm

7,5 mm
,5

Φ38

224,6 mm

6NQWwĹMC1,6 mm

• Úhlový držák
28,2 mm

224 mm

251,5 mm

211,5 mm

112,15 mm

11,6 mm

20 mm
43,7 mm
6NQWwĹMCOO
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1.3

Informace o umístění svorek a spínačů
Porozumění rozmístění svorek a umístění otvorů jednotky a naplánování vedení kabelů a
pořadí připojení vodičů velmi usnadní postup instalace. Podrobnosti o připojení, včetně
typu kabelu a velikosti svorky, naleznete v kapitole „2. Připojení”.

1.3.1

Zadní strana
Většina svorek je umístěna na zadní straně jednotky intelligent Touch Manager.
Z bezpečnostních důvodů jsou však zajištěny krytem. Demontování 2 šroubů umožní
odpojení krytu a zpřístupnění různých typů svorek, jak je vidět níže.
<Zadní strana jednotky intelligent Touch Manager>

Čeština

A

[POWER] Spojovací svorky napájecího vedení. Vyžaduje se napájecí napětí 100 až
240 V AC (50/60 Hz). V blízkosti svorkovnice je modrá plastová kabelová spona, která
se používá pro zajištění napájecích kabelů.

B

[DIII] Spojovací svorky komunikačního vedení pro síť “DIII-NET”, která umožňuje
komunikaci s klimatizačními jednotkami DAIKIN.

C

[LINE, PHONE] Konektor použitý pro připojení k online monitorovací službě
klimatizačních systémů DAIKIN “Air Conditioning Network Service System”. Chcete-li
používat služby “Air Conditioning Network Service System”, musíte uzavřít
samostatnou smlouvu o údržbě.

D

[RESERVE] Nepoužito.

E

[RS-485] Svorkovnice pro připojení sériového zařízení.

F

[plus ADP IF] Svorkovnice pro připojení jednoho nebo několika adaptérů iTM plus,
když je jednotka intelligent Touch Manager použita pro řízení několika klimatizačních
zařízení.

G

[Di (1-4), COM] Svorky pro připojení vstupního zařízení externího signálu pro
zastavení klimatizačních jednotek v případě nouze, nebo pro připojení elektroměrů
pro výpočet spotřeby energie jednotlivých klimatizačních jednotek.

H

[LAN] Konektor pro připojení jednotky intelligent Touch Manager k ethernetové síti.
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1.3.2

Čelní panel
Pod displejem monitoru na předním panelu jsou umístěny čtyři kontrolky LED, které
signalizují provozní stav jednotky intelligent Touch Manager. Po přesunutí předního krytu
dolů a pak sejmutí přišroubovaného krytu zpřístupníte svorky používané během nastavení
po instalaci nebo během údržby.
<Přední strana jednotky intelligent Touch Manager>

12

A

[SERVICE LAN] Konektor pro dočasné připojení jednotky intelligent Touch Manager
k síti LAN z přední strany, namísto zadní strany, a to během instalace nebo údržby.

B

[LAN SW] Spínač pro navolení aktivace servisního konektoru sítě LAN, na přední
nebo zadní straně.
Kryt nemůžete uzavřít, když je spínač nastaven na „FRONT“. Kryt opět uzavřete
zvolením „BACK“.

C

[BACKUP] Spínač pro zapnutí/vypnutí záložního napájení pro zachování aktuálních
nastavení.

D

[DIII MASTER] Spínač používaný v případě použití dvou nebo několika centrálních
řídicích jednotek DIII-NET pro navolení řídicích jednotek “MASTER” nebo “SLAVE”
(hlavní/podřízená).

E

Kontrolka LED (zelená) [CPU ALIVE] Kontrolka LED signalizující, že procesor
pracuje normálně. Procesor pracuje normálně, když kontrolka LED problikává a
vykazuje poruchu, když je rozsvícená nebo zhasnutá.
(Detekce neobvyklého stavu trvá asi 10 sekund.)
Zapnuto: Porucha instalace
Vypnuto: Došlo k poruše hardwaru.

F

Kontrolka LED (zelená) [LAN LINK] Kontrolka LED signalizující, zda je normálně
vytvořeno hardwarové spojení mezi jednotkou intelligent Touch Manager a zařízením
připojeným k portu LAN. Svítí zeleně, když je port LAN normálně připojen.

G

Kontrolka LED (žlutá) [DIII MONITOR] Tato kontrolka LED problikává, když jsou
jednotkou DIII-NET odesílána nebo přijímána data.

H

Tlačítko [MONITOR] a kontrolka LED (oranžová/zelená) Při každém stisknutí tohoto
tlačítka se displej monitoru zapne a vypne. Barva kontrolky LED se rovněž mění
podle stavu displeje monitoru.
Vypnuto: Monitor je vypnutý.
Zapnuto (oranžová): Displej monitoru je vypnutý.
Zapnuto (zelená): Displej monitoru je zapnutý.

I

[RESET//] Spínač pro restartování jednotky intelligent Touch Manager.
Instalační příručka 3P291714-1
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1.3.3

Boční strana
Na levé straně jednotky intelligent Touch Manager je kryt portu USB. Tento kryt můžete
použít po instalaci nebo během údržby. Na štítku rovněž naleznete informace o modelu,
hmotnosti, jmenovitých výkonech a sériovém čísle jednotky intelligent Touch Manager.
<Boční strana jednotky intelligent Touch Manager>

[ ] Zvednutím pryžového krytu zpřístupníte konektor USB. Tento konektor lze zvednout
o 90°, takže můžete připojit zařízení USB zepředu, pokud ze strany jednotky není volný
přístup.

1.3.4

Vedení kabelů
Zapuštěná montáž jednotky intelligent Touch Manager do stěny vyžaduje vedení kabelů
předem skrze kabelový průvlak v držáku rámu.
Příklad vedení kabelu na zadní straně jednotky intelligent Touch Manager je uveden níže.
<Vedení kabelů>

A
A Do trubky kanálu
Zkontrolujte, zda je každý kabel zajištěn dodanými kabelovými sponami.
Zajistěte napájecí kabely k modré plastové kabelové sponě pomocí bílých kabelových
spon a ty zajistěte ke zbytku kabeláže pomocí černých kabelových spon, jak je vidět na
schématu elektrického zapojení (příklad).
Chcete-li zajistit kabeláž pomocí černých kabelových spon, vložte hlavu kabelové spony
do připraveného otvoru.

Čeština
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1.4

Stanovení místa instalace
Jednotku intelligent Touch Manager nainstalujte na místo, které splňuje podmínky popsané
v kapitole 1.4.1 až 1.4.3 níže.

1.4.1

Prostor pro instalaci a pokyny pro montáž
Níže je uveden popis místa instalace a pokyny pro montáž. Vždy si je ověřte.
• Místo instalace: Vnitřní prostory, bezprašné, suché
• Pokyny pro montáž Svisle

1.4.2

Podmínky vnějšího prostředí
Zkontrolujte, zda prostředí instalace splňuje následující podmínky.
• Okolní teplota musí být 0 až 40°C.
• Relativní vlhkost okolního vzduchu musí být 85 % nebo nižší (bez kondenzace).
• Nesmí docházet k žádnému elektrickému rušení.

1.4.3

Potřebný prostor
Chcete-li nainstalovat jednotku intelligent Touch Manager, vyžaduje se následující prostor.
Zkontrolujte, zda je nad horní stranou minimální volný prostor 30 mm, 100 mm na levé
straně, 30 mm na pravé straně a 60 mm na dolní straně jednotky.
<Potřebný prostor pro instalaci jednotky intelligent Touch Manager>

Potřebný prostor
pro instalaci

A

30 mm

100 mm

100 mm

30 mm

243 mm

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

290 mm

60 mm

B

14

A

Horní

B

Stěna

60 mm
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2

Připojení
Tato kapitola popisuje postup připojení jednotky intelligent Touch Manager a klimatizačních
jednotek DAIKIN a dalšího zařízení.
Kromě klimatizačních jednotek může jednotka intelligent Touch Manager monitorovat a
řídit celou řadu zařízení. Rozsah nastavení se však liší podle modelu připojovaného
zařízení.

Požadované
postupy

• 2.2 Připojení klimatizačního zařízení kompatibilního s DIII-NET

Postupy specifické
pro jednotlivá
zařízení

• 2.3 Připojení kabelu LAN

• 2.7 Připojení napájení

• 2.4 Připojení modulu I/O
• 2.5 Připojení vstupního zařízení nouzového zastavení nebo elektroměrů
• 2.6 Připojení adaptérů iTM plus
VÝSTRAHA
• Napájení nezapínejte, dokud není připojení úplně dokončeno. Ujistěte se
rovněž, že je vypnutý místní jistič, je-li použit. V opačném případě by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Po dokončení připojení znovu zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně
připojeny a až poté připojte napájení.
• Veškeré běžně dodávané díly a materiály, jakož i elektromontážní práce musejí
odpovídat místním předpisům.
• Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze oprávněný elektrikář.

2.1

Demontáž krytu svorkovnice ze zadní strany
<Demontáž krytu svorkovnice>

Než začnete provádět některý z těchto postupů,
demontujte ze zadní strany kryt svorkovnice. Uděláte
to tak, že sejmete dva šrouby pomocí křížového
šroubováku.

Čeština
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2.2

Připojení klimatizačního zařízení kompatibilního s DIII-NET
DIII-NET je unikátní komunikační funkce klimatizačního zařízení, vyvinutá společností
DAIKIN. Pomocí funkce DIII-NET můžete centrálně ovládat několik kompatibilních
klimatizačních zařízení DAIKIN DIII-NET a to jejich spojením s jednotkou intelligent Touch
Manager.
VÝSTRAHA
• Tento postup provádějte výhradně s vypnutým napájením. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Maximální délka kabeláže vedené podél vysokonapěťových napájecích kabelů a
nízkonapěťových komunikačních kabelů je 20 metrů.

2.2.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
Chcete-li připojit komunikační vedení DIII-NET, použijte 2 svorky F1 a F2 označené “DIII”
na zadní straně. Tyto 2 svorky nemají žádnou polaritu. Příklad připojení více než dvou
klimatizačních zařízení je zobrazen v následujícím koncepčním schématu zapojení.
UPOZORNĚNÍ
Vodiče připojované ke svorkám F1 a F2 nejsou napájecí. Neúmyslné připojení
napájecích vodičů k těmto svorkám způsobí poruchu klimatizační jednotky nebo
jednotky intelligent Touch Manager.
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<Koncepční schéma zapojení klimatizačního zařízení>

Čeština

A

Venkovní jednotka

B

VÝSTUP - VÝSTUP

C

VSTUP - VÝSTUP

D

Vnitřní jednotka

E

Na jednu skupinu dálkového ovladače může být připojeno maximálně 16 vnitřních
jednotek.

F

Připojit lze maximálně 64 skupin dálkových ovladačů (128 vnitřních jednotek).
V případě povolení rozvodu napájení lze připojit maximálně 64 vnitřních jednotek.
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POZNÁMKA
• Co je to skupina dálkových ovladačů?
Jeden dálkový ovladač může současně ovládat maximálně 16 vnitřních jednotek.
Tato schopnost je také označována jako skupinové řízení. Skupina dálkových
ovladačů je skupinou vnitřních jednotek ovládaných stejným dálkovým ovladačem.
[Koncepční výkres skupiny dálkových ovladačů]
A

F1, F2

A

2.2.2
Specifikace
kabelu

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

F1, F2

P1, P2

Maximálně 16 jednotek

Požadavky, které je nutné splnit
• Typ kabelu: 2žilový vinylem izolovaný a opláštěný kabel/vinylový kabel nebo 2žilový
stíněný kabel
• Průřez drátu: 0,75 mm² - 1,25 mm²
• Ošetření svorky: Použijte oblé zamačkávací svorky (M3,5) s izolačním opláštěním

Bezpečnostní
upozornění

• Nepoužívejte vícežilové kabely s více než třemi vodiči.
• Používáte-li stíněný kabel, připojte k uzemnění pouze jeden konec každého stíněného
vodiče.
• Maximální délka kabelů musí být 1000 metrů nebo méně. Celková délka kabelu musí
být omezena na 2000 metru, kromě případu použití stíněného kabelu, jehož celková
délka musí být udržena na hodnotě 1500 metrů nebo méně.

2.2.3

Bezpečnostní upozornění pro použití několika centrálních řídicích
jednotek
Zařízení, které ovládá několik klimatizačních jednotek je označováno jako centrální řídicí
jednotka. Modelová řada produktů společnosti DAIKIN obsahuje celou škálu centrálních
řídicích jednotek vhodných pro různé aplikace nebo cílové velikosti, které lze použit
v kombinaci pro sestrojení optimálního řídicího systému klimatizace.
Pokud použijete dva nebo více centrálních řídicích jednotek v kombinaci s funkcí DIII-NET,
musíte stanovit vztah HLAVNÍ a PODŘÍZENÁ mezi těmito řídicími jednotkami, abyste
zabránili zmatkům. Autorita HLAVNÍ může být přiřazena výhradně jedné řídicí jednotce.
Zbývající řídicí jednotky musí být nastaveny na PODŘÍZENÉ.
Jednotka intelligent Touch Manager je nastavena na HLAVNÍ standardně. Změnu
nastavení na PODŘÍZENOU můžete provést v jednom z následujících případů:
• Když je paralelně nainstalováno rozhraní použité v BACnet.
• Když je paralelně nainstalováno rozhraní použité v LONWORKS.
• Když je použita jiná HLAVNÍ jednotka intelligent Touch Manager nebo HLAVNÍ adaptér
iTM plus a jsou připojeny ve vztahu hlavní/podřízená.
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<HLAVNÍ JEDNOTKA DIII>

Chcete-li nastavit jednotku intelligent Touch Manager
do režimu PODŘÍZENÉ, použijte spínač DIII HLAVNÍ
umístěný pod předním posuvným krytem. Přepnutím
spínače HLAVNÍ DIII do horní polohy (označeno
jako PODŘÍZENÁ) se přepne na PODŘÍZENÁ.

Chcete-li nainstalovat několik centrálních řídicích jednotek, nastavte jako HLAVNÍ pouze
řídicí jednotku s nejvyšší prioritu a všechny ostatní jednotky nastavte jako PODŘÍZENÉ,
podle následujícího pořadí priority:
Vysoký
Priorita

Nízká

Centrální řídicí
jednotky, které
nelze nainstalovat
paralelně
s jednotkou
intelligent Touch
Manager

(1) Rozhraní pro použití v BACnet
(2) Rozhraní pro použití v LONWORKS
(3) Jednotka intelligent Touch Manager (hlavní), adaptér iTM plus
(hlavní)
(4) Centrální dálkový ovladač (hlavní)
(5) Jednotka intelligent Touch Manager (podřízená), adaptér iTM plus
(podřízená)
(6) Centrální dálkový ovladač (podřízený)
(7) Řídicí jednotka ZAP/VYP (hlavní)
(8) Řídicí jednotka ZAP/VYP (podřízená)

• VÝPOČET JEDNOTKY
• inteligentní procesor
• Paralelní rozhraní
• Inteligentní dotyková jednotka
• Adaptér DIII-NET Plus
• Rezidenční centrální dálkový ovladač
• Plánovací časovač
• Adaptér zapojení elektrického zařízení (1) (KRP2)

2.3

Připojení kabelu LAN
Připojení jednotky intelligent Touch Manager k počítači pomocí síťových kabelů vám
umožní nastavit činnost klimatizačního systému nebo provádět údržbu ze vzdáleného
místa.
VÝSTRAHA
Nespojujte kabely s vysokonapěťovými vedeními, například napájecími kabely.

POZNÁMKA
Vyžadujete-li informace o připojení jednotky intelligent Touch Manager k počítačové
síti, kontaktujte svého správce sítě.

Čeština
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2.3.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
Pomocí kabelu LAN připojte konektor LAN k síťovému rozbočovači.
<Koncepční výkres připojení LAN>

2.3.2

A

Zadní strana jednotky intelligent Touch Manager

B

Kabel LAN

C

Rozbočovač

D

Počítač

Požadavky, které je nutné splnit
• Platná norma kabelu: 100Base-TX nebo 10Base-T
• Norma konektoru: RJ-45
<Konektor SERVICE LAN a spínač
LAN SW>

POZNÁMKA
• Pokud se připojujete k síti LAN během
instalace nebo údržby, použijte svorku
SERVICE LAN umístěnou na přední straně.
Změna polohy spínače LAN SW na „PŘEDNÍ“
způsobí aktivaci konektoru SERVICE LAN
(možnost použití).
• Kryt nemůžete uzavřít, když je spínač
nastaven na „FRONT“. Kryt opět uzavřete
zvolením „BACK“.
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A

SERVICE LAN

B

LAN SW
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2.4

Připojení modulu I/O
Jednotka intelligent Touch Manager může být použita ve spojení s modulem I/O. Modul
I/O poskytuje maximálně 960 bodů I/O pro řízení periferního zařízení jiných výrobců než
DAIKIN, například osvětlovacího zařízení a systému zabezpečení.
VÝSTRAHA
• Tento postup provádějte výhradně s vypnutým napájením. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Nespojujte kabely s vysokonapěťovými vedeními, například napájecími kabely.

2.4.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
<Koncepční výkres připojení modulu I/O>

RS-485
MONITOR

A
A

Maximálně 30 uzlů

Připojte modul I/O ke svorkám konektoru RS-485 na zadní straně. Připojte kladný vodič
(+) ke svorce + (kladná) a záporný vodič (–) ke svorce – (záporná). Používáte-li stíněný
splétaný kabel, zatočte a připojte prameny vodiče k zemnicí svorce (G).

2.4.2

Požadavky, které je nutné splnit
• Typ kabelu: Kabel CPEV nebo FCPEV (přijatelný je také stíněný typ)
• Délka kabelu: 500 metrů nebo méně
• Průřez drátu: φ0,65 - 0,9 mm
• Omezení v počtu kontaktů na uzel je 120 nebo méně. Maximální počet uzlů je 30.
• Jednotka intelligent Touch Manager musí být připojena jako terminál ke kabeláži
RS-485.

Čeština
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2.4.3

Nastavení adresy
<Sdružovač sběrnice>

Sdružovač sběrnice umístěný na počátku každého
uzlu má otočný spínač pro nastavení adresy. Pomocí
otočného spínače musíte nastavit unikátní adresu
pro každý uzel. Podrobnější informace viz návod
k obsluze modulu I/O.

2.5

Připojení vstupního zařízení nouzového zastavení nebo
elektroměrů
Jednotka intelligent Touch Manager může být připojena pomocí vstupního zařízení
externího signálu pro zastavení klimatizačních jednotek v případě nouze, nebo pro
připojení elektroměrů pro výpočet spotřeby energie jednotlivých klimatizačních jednotek
(není-li aktivována distribuce napájení).
VÝSTRAHA
• Tento postup provádějte výhradně s vypnutým napájením. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Nespojujte kabely s vysokonapěťovými vedeními, například napájecími kabely.

POZNÁMKA
• Rozvod napájení je dostupný pro maximálně 64 klimatizačních jednotek (vnitřních
jednotek) na port DIII-NET.
• Se 7 adaptéry iTM plus však můžete připojit až 512 vnitřních jednotek.
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2.5.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
Připojte kontakty vstupních vedení nebo vedení impulsních signálů ke svorkám Di1, Di2,
Di3, Di4 a COM oranžového konektoru, který je umístěn na zadní straně. Každá svorka
má odlišnou funkci.
[Di1] Vstup nouzového zastavení
[Di2] [Di3] [Di4] Impulsní vstup, vstup signálu kontaktu
[COM] Společný vodič
Přiřazení této funkce však může být později změněna. Podrobnější informace o způsobu
změny přiřazení funkce naleznete v příručce uvedení do provozu.
<Koncepční výkres připojení Di>

POZNÁMKA
Svorky COM jsou připojeny všechny interně.
Můžete tedy použít kteroukoliv z nich.
Ke každé svorce COM však můžete připojit až
dva vodiče současně.

2.5.2

Di1

Di3

COM COM
Di2

Di4

COM COM

Požadavky, které je nutné splnit
• Typ kabelu: Kabel CPEV
• Průřez drátu: φ0,65 - 0,9 mm
• Délka kabelu: 200 metrů nebo méně

<Šířka impulsu>

• Šířka impulsu: 20 až 400 ms
Interval impulsu: 100 ms nebo více

A

B

A

Šířka impulsu: 20 až 400 ms

B

Interval impulsu: 100 ms nebo
více

UPOZORNĚNÍ
• Kontakt připojený ke svorce vstupu kontaktu musí být schopen přenášet 10 mA
při napětí 16 V DC.
• Pokud je pro aktivaci nouzového zastavení použit mžikový kontakt, použijte
takový, který má čas připojení napětí 200 ms nebo více.
• Nespojujte kabely s vysokonapěťovými vedeními, například napájecími kabely.
POZNÁMKA
Když je aktivován vstupní signál nouzového zastavení, nemůžete restartovat klimatizační
jednotky, pokud jej nezablokujete.
Čeština
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2.6

Připojení adaptérů iTM plus
Pokud máte mnoho klimatizačních jednotek, použijte k jejich připojení adaptéry iTM plus.
Ve skutečnosti je počet skupin vnitřních jednotek, které můžete ovládat pomocí jedné
jednotky intelligent Touch Manager omezen na 64. S adaptéry iTM plus však můžete
připojit dalších až 64 skupin vnitřních jednotek na jeden adaptér iTM plus. Kromě toho při
uvážení, že jednotka intelligent Touch Manager může být připojena k maximálně sedmi
adaptérům iTM plus, můžete ovládat celkem maximálně až 512 skupin vnitřních jednotek
pomocí jedné jednotky intelligent Touch Manager.
VÝSTRAHA
• Tento postup provádějte výhradně s vypnutým napájením. V opačném případě
by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Nespojujte kabely s vysokonapěťovými vedeními, například napájecími kabely.

2.6.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
Připojte adaptér iTM plus ke svorkám ADP IF na zadní straně. Připojte kladný vodič ke
svorce “+” a záporný vodič ke svorce “–”, protože tyto svorky mají polaritu.
<Umístění svorek a koncepční schéma zapojení>
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A

Jednotka intelligent Touch Manager (zadní strana)

B

Adaptér iTM plus

C

plus ADP IF (jednotka intelligent Touch Manager)

D

plus ADP IF (adaptér iTM plus)

E

Adaptér iTM plus, na kterém musí být aktivován zakončovací odpor
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2.6.2

Požadavky, které je nutné splnit
• Typ kabelu: Kabel CPEV nebo FCPEV
• Průřez drátu: φ0,65 - 0,9 mm
• Délka kabelu: 50 metrů nebo méně
POZNÁMKA
Každá klimatizační jednotka ovládaná prostřednictvím adaptéru iTM plus má také
přiřazenou adresu DIII mezi “1-00” až “4-15”. Z jednotky intelligent Touch Manager je
rozpoznána jako “2:1-00”, “3:1-02”, nebo podobně, s předponou tvořenou číslem portu
DIII-NET.

2.7

Připojení napájení
Připojte jednotku intelligent Touch Manager ke střídavému napájení.
VÝSTRAHA
Následující postup je nutné provést s vypnutým napájením. Napájení nezapínejte,
dokud není připojení úplně dokončeno. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem.

2.7.1

Umístění svorek a koncepční schéma zapojení
<Koncepční
napájení>

výkres

připojení

A

Uzemnění

B

Jistič unikajícího
proudu

zemnícího

C

Napájení 100-240 V AC
50/60 Hz

Napájení připojte ke třem svorkám, L (fáze), N
(nulový vodič) a uzemnění v napájecí části.

Čeština
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2.7.2

Požadavky, které je nutné splnit
• Typ kabelu: Běžné pryžové opláštění (60245 IEC 53) ekvivalentní nebo lepší
Běžné opláštění z PVC (60227 IEC 53) ekvivalentní nebo lepší
• Průřez drátu: Napájecí vodič: 1,0 - 2,0 mm²
Zemnicí vodič: Velikost musí odpovídat místním předpisům.
• Ošetření svorky: Použijte oblé zamačkávací svorky (M4) s izolačním opláštěním.
• Napájecí napětí: Jednofázové napětí 100 až 240 V AC (50/60 Hz)
• Kolísání napětí: ±10% nebo méně
• Spotřeba elektrické energie: 23 W
UPOZORNĚNÍ
• Elektrická instalace musí obsahovat jistič svodového zemnicího proudu, který
v případě potřeby odpojí napájení celého systému.
• Pokud používáte chránič proti svodovému proudu, vyberte zařízení, které
okruh účinně chrání také proti nadproudu a zkratu. Používáte-li jistič svodového
zemnicího proudu jen k uzemnění, instalujte také přerušovač napájecího
vedení.
• Napájecí vedení vyžaduje instalaci jističe svodového zemnicího proudu a
připojení zemnicího vodiče. Po nainstalování jističe svodového zemnicího
proudu k němu nezapomeňte připojit pouze jednotku intelligent Touch Manager.
• Aby nedocházelo k nehodám v důsledku přerušení vodiče nebo rozpojení,
zajistěte napájecí kabely k modré plastové kabelové svorce pomocí spon.
• Vždy zajistěte správné připojení zemnicího vodiče.
• Zemnící vodič nepřipojujte k plynovému nebo vodovodnímu potrubí,
bleskosvodům ani k zemnícímu vodiči telefonního vedení.
• Jednotku vyměňte, pokud ji nelze zapnout v případě spálení elektrické pojistky.
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3

Instalace
Jednotka intelligent Touch Manager může být nainstalována jedním ze tří následujících
způsobů:
• Montáž na stěnu: Jednotka intelligent Touch Manager je připojena k nástěnné kovové
desce upevněné na stěně.
• Zapuštěná montáž na stěnu: Zadní strana jednotky intelligent Touch Manager je
zapuštěna do zdi.
• Přímá montáž do řídicí skříně: Jednotka intelligent Touch Manager může být přímo
nainstalována do řídicí skříně pomocí šroubů.
<Způsoby instalace>

Montáž na stěnu

Zapuštěná montáž
na stěnu

3.1

Montáž na stěnu

3.1.1

Použité součásti

Přímá montáž do řídicí skříně

Chcete-li nainstalovat jednotku intelligent Touch Manager na stěnu, použijte následující
montážní součásti příslušenství:
• Deska pro montáž na zeď, 1 ks
• Šroub P (φ4,1×25), 4 ks
• Šroub P (φ3×8), 1 ks

3.1.2

Postup instalace
Namontujte jednotkou intelligent Touch Manager podle obrázku dole.
UPOZORNĚNÍ
• Kovová deska pro montáž na stěnu má mnoho otvorů pro vruty s kulatou
hlavou. I když můžete použít libovolné otvory, použijte ty, které jsou co nejblíže
k okraji, abyste zabránili kolébání jednotky.
• Zajistěte kovovou desku pro montáž na stěnu ve čtyřech bodech pomocí vrutů
s kulatou hlavou.

Čeština
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<Montáži na stěnu>

A
C
C
C

C
MO

NI
TO

R

B

A

Stěna

B

Šroub P

C

Vrut s kulatou hlavou
POZNÁMKA
• Způsob použití šroubu P
šroubujte ze spodní strany jednotky intelligent Touch Manager.

B

A

Šroub P

B

Jednotka intelligent Touch Manager

C

Kovová deska pro montáž na zeď

A
C

3.2

Zapuštěná montáž na stěnu

3.2.1

Použité součásti
Chcete-li nainstalovat jednotku intelligent Touch Manager na stěnu tak, aby byla zapuštěna,
použijte následující montážní součásti příslušenství:
• Držák rámu, 1 ks
• Úhlový držák, 2 ks
• Šroub s plochou hlavou (M4×40), 4 ks
• Šroub s kuželovou hlavou (M4×14, s pružnou a plochou podložkou), 4 ks
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3.2.2

Rozměry otvorů ve stěně
K vytvoření dostatečného otvoru použijte dodaný rozměrový výkres.
POZNÁMKA
Dodaná papírová šablona vám pomůže označit rozměry požadovaných otvorů na zdi.
<Rozměry otvorů ve zdi pro montáž na stěnu>
258mm
4

B

A

224mm

211mm

E
C
D

241mm

3.2.3

A

Vnitřní stěna

B

Konstrukce budovy

C

Jednotka intelligent Touch Manager

D

60 mm, minimálně

E

Otvor

Postup instalace
Namontujte jednotkou intelligent Touch Manager následujícím způsobem.
1. Nejprve vložte držák rámu a úhlové držáky do otvoru ve stěně a zajistěte je ke zdivu
tak, aby stěna byla mezi nimi.
POZNÁMKA
• Kabely musíte zapojit předem k zadní straně jednotky intelligent Touch Manager a
protáhnout je skrze kabelový otvor na dolní straně držáku rámu.
• Než začnete instalovat tělo jednotky intelligent Touch Manager, demontujte ze zadní
strany kryt svorkovnice.

Čeština

Instalační příručka 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

29

<Zajištění držáku rámu a úhlových držáků>

A

B

B
B

B

A

Stěna

B

Šroub s plochou hlavou
POZNÁMKA

Při zajišťování držáku rámu buďte opatrní, abyste neupustili úhlové držáky dovnitř
konstrukce zdi.

2. Sejměte plastový rám z přední strany jednotky intelligent Touch Manager. Tento rám je
připojen k okraji displeje monitoru. Můžete jej sejmout rukou, protože není přišroubovaný.
Sejmutím rámu zpřístupníte čtyři otvory pro šrouby, po dvou vlevo a vpravo od displeje
monitoru.
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<Demontáž rámu>

MONITOR

3. Vložte jednotku intelligent Touch Manager do držáku rámu upevněného ke zdi a
namontujte jej do držáku rámu pomocí šroubů s kuželovou hlavou.
<Montáž těla jednotky intelligent Touch Manager>

A

A
A
A

A

Šroub s kuželovou hlavou

4. Nasaďte plastový rám zpět na přední stranu jednotky intelligent Touch Manager.

Čeština
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3.3

Přímá montáž do řídicí skříně

3.3.1

Použité součásti
Chcete-li namontovat jednotku intelligent Touch Manager přímo do řídicí skříně, použijte
následující montážní součásti příslušenství:
• Šroub s kuželovou hlavou (M4×40, s pružnou a plochou podložkou), 4 ks
• Matice (φ4), 4 ks

3.3.2

Rozměry otvorů ve stěně
K vytvoření dostatečného otvoru použijte dodaný rozměrový výkres.
POZNÁMKA
Dodaná papírová šablona vám pomůže označit rozměry požadovaných otvorů na zdi.
<Rozměry otvoru ve stěně pro přímou montáž do řídicí skříně>
257 mm

B

A

4

92 mm

E
207 mm
60 mm

C

D

272 mm

3.3.3

A

Přední deska řídicí skříně

B

Vnitřní stěna řídicí skříně

C

Jednotka intelligent Touch Manager

D

25 mm, minimálně

E

Otvor

Postup instalace
1. Sejměte plastový rám z přední strany jednotky intelligent Touch Manager. Tento rám je
připojen k okraji displeje monitoru. Můžete jej sejmout rukou, protože není přišroubovaný.
Sejmutím rámu zpřístupníte čtyři otvory pro šrouby, po dvou vlevo a vpravo od displeje
monitoru.
2. Vložte jednotku intelligent Touch Manager do otvoru řídicí skříně namontujte ji do
držáku rámu pomocí šroubů s kuželovou hlavou.
3. Nasaďte plastový rám zpět na přední stranu jednotky intelligent Touch Manager.
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<Montáž těla jednotky intelligent Touch Manager do řídicí skříně>

B

B

B

A
B

A
A
MO

NIT
OR

A

A

Šroub s kuželovou hlavou

B

Matice
UPOZORNĚNÍ

Pokud je jednotka intelligent Touch Manager namontována přímo do řídicí skříně,
budou při otevření dveří skříně volně přístupné připojovací svorky napájecího
vedení.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem po náhodném kontaktu s napájecími
svorkami, z důvodů bezpečnosti nasaďte před započetím montáže kryt
svorkovnice.
A

B

C

Čeština

A

Kryt svorkovnice

B

Řídicí skříň

C

Jednotka intelligent Touch Manager
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4

Základní nastavení
Pokud jste si ověřili, že všechna spojení byla zhotovena, pokračujte základním nastavením
jednotky intelligent Touch Manager. „Základní nastavení“ znamená nastavení jednotky
intelligent Touch Manager v rámci přípravy pro řízení provozu vašeho klimatizačního
systému.
Zapnutí napájení jednotky intelligent Touch Manager spustí program nastavení, která vám
umožní dokončit postup základního nastavení. Postup základního nastavení můžete
dokončit podle pokynů zobrazených na displeji monitoru v uvedených krocích.
Parametry nastavené tímto způsobem mohou být později změněny.
Následující část se zobrazuje v pořadí kroků nastavení.

4.1

Zapnutí záložní baterie dat
Aby bylo možné nastavené parametry uchovat i pro případ výpadku napájení, je do
jednotky intelligent Touch Manager integrována záložní baterie. Protože je tato baterie
standardně vypnuta, prvním krokem by mělo být její zapnutí.
<Spínač BACKUP>

Otevřete přední posuvný kryt a otočte šrouby tak,
abyste jej mohli sejmout. Nastavte spínač BACKUP
do polohy ON.

4.2

Zapnutí jednotky intelligent Touch Manager a klimatizačních
jednotek
Zapněte jednotku intelligent Touch Manager a klimatizační jednotky k ní připojené.
1. Nejprve zapněte klimatizační jednotky a pak zapněte jednotku intelligent Touch
Manager.
Zobrazí se úvodní obrazovka a po chvíli hlášení „Připraveno k nastavení centrální
adresy klimatizačních jednotek“.
„Centrální adresa klimatizačních jednotek“ (zde také označovaná jako „adresa
DIII-NET“ ) označuje řídicí číslo pro identifikací každé klimatizační jednotky v systému
DIII-NET. Adresa DIII-NET musí být přiřazena ručně pomocí dálkového ovladače
pro každou klimatizační jednotku. Způsob přiřazení adresy DIII-NET naleznete
v části “4.8 Přiřazení adresy DIII-NET každé klimatizační jednotce”.
Po dokončení přiřazování adres klimatizační jednotky pokračujte dalším krokem.
2. Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Nastavení jazyka.
UPOZORNĚNÍ
Před zapnutím se ujistěte, že veškeré instalační a připojovací postupy byly
provedeny bez problémů.
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4.3

Nastavení jazyka displeje
Nastavte jazyk displeje používaný na obrazovkách nastavení jednotky intelligent Touch
Manager.
<Obrazovka Language Settings (Nastavení jazyka)>

1. Stiskem vyberte požadovaný jazyk ze seznamu uvedeného na obrazovce.
Přepínací tlačítko vedle vybraného jazyka je nyní vybráno.
2. Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Locale Settings (Místní nastavení).
POZNÁMKA
Pokud se namísto obrazovky Locale Settings (Místní nastavení) zobrazí hlášení „Turn
ON Battery Backup switch (Zapněte spínač záložní baterie)“, znamená to, že jste
v kroku 4.1 záložní baterii nezapnuli. Pokud tomu tak je, informujte se v kroku „4.1
Zapnutí záložní baterie dat“ a baterii zapněte. Jakmile jste hotovi, stiskněte tlačítko OK
zobrazené u zprávy na obrazovce. Zobrazí se obrazovka Locale Settings (Místní
nastavení).

4.4

Místní nastavení
Nabídka „Locale Settings (Místní nastavení)“ umožňuje nastavit, jak chcete na displeji
zobrazovat příslušné položky v závislosti na místě použití, například čas/datum, teplota,
desetinná čárka/tečka.
<Obrazovka Locale Settings (Místní nastavení)>

Čeština
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1. [LOCALE] Na obrazovce Locale Settings (Místní nastavení) vyberte požadované
možnosti.
[Language] Vyberte jazyk displeje.
[Date] Vyberte formát data na displeji.
[Time] Vyberte formát času na displeji (24 nebo 12 hodin).
[Celsius / Fahrenheit] Vyberte jednotku teploty na displeji (Celsius nebo Fahrenheit).
[Decimal point / CSV separate] Vyberte symbol desetinné čárky nebo tečky a oddělovač
použitý v souborech CSV. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.
[Icon Color] Vyberte barvu ikon.
2. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Time Zone Settings (Nastavení časového pásma).

4.5

Nastavení časového pásma
Nastavte místní standardní časové pásmo, které mají používat systémové hodiny.
<Obrazovka Time Zone Settings (Nastavení časového pásma)>

1. Na obrazovce Time Zone Settings (Nastavení časového pásma) zvolte v rozevírací
nabídce časové pásmo požadované oblastí.
2. Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka Time/DST Setup (Nastavení času/letního času).

4.6

Nastavení aktuálního času a letního času
Nastavte hodiny a plán zapínání letního času.
<Obrazovka Time/DST Setup (Nastavení času/letního času)>

1. Na obrazovce Time/DST Setup (Nastavení času/letního času) nastavte datum/čas a
plán používání letního času. (Zapněte nebo vypněte funkci používání letního času.
Pokud je funkce zapnuta, zvolte počáteční čas a konečný čas.)
2. Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se obrazovka A/C Auto Register (Automatická registrace klimatizačních jednotek).
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4.7

Potvrzení výsledků automatické registrace klimatizačních
jednotek
Na obrazovce A/C Auto Register (Automatická registrace klimatizačních jednotek) se
zobrazí hlášení „The following A/C has been connected. Do you want to register for Mng.
Point? The system will restart after the registration (Byla připojena následující klimatizační
jednotka. Chcete ji zaregistrovat pro bod řízení? Systém se po registraci restartuje.)“.
1. Ujistěte se, že jsou zobrazeny všechny klimatizační jednotky, kterým jste přiřadili
adresu DIII-NET v části „4.8 Přiřazení adresy DIII-NET každé klimatizační jednotce“.
Pokud zjistíte jakýkoliv problém, stiskněte Show Updates (Zobrazit aktualizace) a
načtěte aktuální informace, nebo znovu prověřte nastavení adresy DIII.
2. Zobrazí-li se dialogové okno s potvrzením, stiskněte tlačítko Yes (Ano).
Jednotka intelligent Touch Manager se restartuje a zobrazí se hlavní obrazovka.
Nastavení jednotky intelligent Touch Manager bylo nyní dokončeno.
POZNÁMKA
Když je připojen adaptér iTM plus, zapněte jej předem.

4.8

Přiřazení adresy DIII-NET každé klimatizační jednotce
V systému DIII-NET je k dispozici řídicí číslo pro identifikaci každé klimatizační jednotky.
Toto číslo se označuje jako adresa DIII-NET. Adresa DIII-NET musí být přiřazena ručně
pomocí dálkového ovladače pro každou klimatizační jednotku.
K dispozici jsou dálkové ovladače několika typů, jež každý vyžaduje odlišný způsob
přiřazení adresy DIII-NET. Tato část popisuje běžně používané dva typy dálkových
ovladačů, například kabelových a navigačních dálkových ovladačů.
POZNÁMKA
Způsoby přiřazení adres ventilátoru (rekuperační ventilátor) a různým adaptérům
(například univerzální adaptér) naleznete v příručce každého produktu.

4.8.1

Tlačítka a části dálkového ovladače
Názvy tlačítek a oblastí kabelového dálkového ovladače použité v této části jsou popsány
níže.
<Kabelový dálkový ovladač>

A

Oblast zobrazení adresy

B

Oblast zobrazení čísla parametru

C

Tlačítka programování času

D

Tlačítka nastavení teploty

E

Tlačítko časovače ON/OFF

F

Tlačítko režimu kontrola / test

A
B
C
D
E
F
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Názvy tlačítek a oblastí navigačního dálkového ovladače použité v této části jsou popsány
níže.
Navigační dálkový ovladač

A

Displej

B

Tlačítko nahoru

C

Tlačítko Menu/Enter

D

Tlačítko doprava

E

Tlačítko Cancel (Zrušit)

A
B

F

Tlačítko dolů

C
D
E
F

4.8.2

Postup obsluhy kabelovým dálkovým ovladačem
Následující část popisuje způsob přiřazení adresy DIII-NET, když je nainstalován kabelový
dálkový ovladač.
POZNÁMKA
Po zapnutí řídicí jednotka zobrazuje symbol „88“ asi 1 minutu po zobrazení všech
informací na displeji. Během této doby nemusí přijímat žádné ovládací příkazy. Pokud
tomu tak je, zkuste obsluhovat dálkový ovladač znovu poté, co symbol 88 zmizí.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko režimu Inspection/Test (Kontrola / test) na 4 sekundy nebo
déle.
Uprostřed displeje dálkového ovladače se zobrazí hlášení „SETTING“ (Nastavení).
<Krok 1>

HH

2. Pomocí tlačítek Temperature Setting (Nastavení teploty) změňte hodnotu zobrazenou
na displeji parametrů na 00.
V části displeje adresy se zobrazí aktuálně nastavená adresa. (Tato část bude
zobrazovat “–”, není-li žádná adresa nastavena.)
<Krok 2>

GROUP

SETTING
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POZNÁMKA
Číslo parametru nelze změnit na 00, není-li jednotka intelligent Touch Manager zapnuta.
Zapněte jednotku intelligent Touch Manager a chvíli vyčkejte, než se dálkový ovladač
pokusíte obsluhovat. Číslo parametru nemůžete změnit na 00 ani tehdy, nekomunikuje-li
jednotka intelligent Touch Manager s vnitřními jednotkami normálním způsobem.
Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojené.

3. Stiskněte tlačítko Timer ON/OFF (Časovač zapnout/vypnout), kontrolka „GROUP“
(Skupina) se tak rozbliká.
Nyní jste připraveni ke změně adresy DIII-NET.
<Krok 3>

GROUP

SETTING

4. Pomocí tlačítek Programming time (Programování času) zvolte adresu, kterou chcete
nastavit.
<Krok 4>

GROUP

SETTING

5. Stiskněte tlačítko Timer ON/OFF (Časovač zapnout/vypnout), kontrolka „GROUP“
(Skupina) se trvale rozsvítí.
Adresa DIII-NET byla nastavena.
<Krok 5>

GROUP

SETTING

Čeština
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6. Stiskněte tlačítko režimu Inspection/Test (Kontrola / test).
Nyní se vrátíte zpět na obrazovku uvedenou v kroku 6-2.
<Krok 6-1>

GROUP

SETTING

<Krok 6-2>

HH

4.8.3

Postup obsluhy navigačním dálkovým ovladačem
Následující část popisuje způsob přiřazení adresy DIII-NET, když je nainstalován navigační
dálkový ovladač.
POZNÁMKA
Je-li vypnuté podsvícení displeje, nemůžete provádět následující postup. V takovém
případě stisknutím kteréhokoliv tlačítka zapněte displej a až poté spusťte postup.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Cancel (Zrušit) na 4 sekundy nebo déle.
Zobrazí se nabídka Field setting (Provozní nastavení).
<Krok 1>
Cool

00 00
Set temp Room

30 C

30 C

2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů zvolte „Group No. setting“ (Nastavení čísla skupiny) a
stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se nabídka Group No. setting (Nastavení čísla skupiny).
<Krok 2>
Field setting

1/2

Test operation ON/OFF
Register Ser vice Contract
Field setting list
Group No. s e t t i n g
Indoor unit Air net No. set
Error record
Retur n
Setting
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POZNÁMKA
Nabídka „Group No. setting“ (Nastavení čísla skupiny) se nezobrazí, není-li jednotka
intelligent Touch Manager zapnuta. Zapněte jednotku intelligent Touch Manager a chvíli
vyčkejte, než se dálkový ovladač pokusíte obsluhovat. Nabídka „Group No. setting“
(Nastavení čísla skupiny) se nezobrazí ani v případě, nekomunikuje-li jednotka
intelligent Touch Manager s vnitřními jednotkami normálním způsobem. Zkontrolujte,
zda jsou kabely správně připojené.

3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů zvolte „Group No. setting (Group)“ (Nastavení čísla
skupiny (Skupina) a stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Zobrazí se aktuální nastavení adresy.
<Krok 3>
Group No. s e t t i n g
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No. s e t t i n g ( U n i t )

Retur n

Setting

4. Stiskněte tlačítko Menu/Enter a uvolněte aktuální nastavení adresy.
Režim indikace se změní z „Setting“ (Nastavení) na „Release“ (Uvolnění). Nyní jste
připraveni ke změně adresy DIII-NET.
<Krok 4>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-00
Retur n

Release

5. Pomocí tlačítek nahoru/dolů zvolte adresu, kterou chcete nastavit.
<Krok 5>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Release

1-00
Retur n

Change

6. Stiskněte tlačítko Menu/Enter.
Adresa DIII-NET byla nastavena.
<Krok 6>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-03
Retur n

Čeština
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7. Stiskněte třikrát tlačítko Cancel (Zrušit). Nyní se vrátíte zpět na obrazovku uvedenou v
kroku 7-2.
<Krok 7-1>
Group No. s e t t i n g (Group)
Group No

Set

1-03
Retur n

Release

<Krok 7-2>
Cool

00 00
Set temp Room

30 C

4.8.4

30 C

Nastavení jedinečné adresy pro každou jednotku (když je povolen
rozvod napájení)
Když je povolen rozvod napájení, musíte pro každou jednotku nastavit jedinečnou adresu.
Podrobnější informace o způsobu nastavení adresy naleznete v příručce uvedení do
provozu.
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5

Nastavení adresy venkovní jednotky
Má-li jednotka intelligent Touch Manager identifikovat každou venkovní jednotku, musíte
pro ni nastavit jedinečnou adresu.
Postupujte podle popisu v této části.

5.1

Postup
Chcete-li nastavit adresu venkovní jednotky, použijte tlačítka na desce tištěného spoje
jednotky.
Aktuální nastavení a provozní stav venkovní jednotky je signalizován rozsvícením,
problikáváním nebo vypnutím kontrolek LED.

-QPVTQNMCTGzKOW .'&

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

5RÉPCêTGzKOW

/QPKVQTRTQXQ\WOKMTQRQêÉVCêG

1. Stiskněte a podržte tlačítko BS2 na 5 sekund nebo déle. Rozsvítí se kontrolka LED
H1P.
2. Stiskněte 13krát tlačítko BS2. Tím dojde k tomu, že každá kontrolka LED na desce
tištěného spoje bude v následujícím stavu, který signalizuje, že se nacházíte v režimu
nastavení adresy.
H1P

H2P

:Zapnuto

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

:Vypnuto

3. Stiskněte tlačítko BS3. Nyní můžete nalézt aktuální nastavení adresy podle
problikávající kontrolky LED.
4. Stiskněte tlačítko BS2 a přepněte se na požadovanou adresu. (Nastavte číslo adresy
v rozsahu 1 až 127. Výchozí nastavení je 0.)
5. Stiskněte dvakrát tlačítko BS3 a zaznamenejte nastavení adresy.
6. Stiskněte jednou tlačítko BS1 a vraťte se k normálnímu režimu provozu.
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6

Stručná referenční příručka
Tato kapitola popisuje způsob spuštění/zastavení oblastí a položek správy zaregistrovaných
v jednotce intelligent Touch Manager a jejich rychlé zobrazení. Podrobný postup obsluhy
naleznete v uživatelské příručce.

6.1

Zobrazí cílové oblasti a informací o bodech řízení ve formátu
seznamu
A
B

6.2

A

Stiskněte tlačítko List (Seznam).

B

Obrazovka se přepne na zobrazení seznamu, kde jsou uvedeny název, provozní
režim, nastavená teplota, otáčky ventilátoru pro všechny oblasti a vnitřní jednotky.

Zobrazení cílových oblastí a bodů řízení
A
B

A

Můžete zkontrolovat úroveň hierarchie stávající oblasti nebo vnitřní jednotky.

B

Stiskněte tlačítko dolů, přejděte do vybrané oblasti a zobrazte oblasti a body řízení v
ní zahrnuté.

C

C

44

Stiskněte tlačítko nahoru a přejděte do oblasti o jednu úroveň výš nad stávající oblastí.
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6.3

Spuštění/zastavení oblasti nebo body řízení

B
A

A

Vyberte oblast nebo bod řízení, kterou chcete spustit nebo zastavit.

B

V rozevíracím poli zapnout/vypnout vyberte možnost Start nebo Stop a spusťte nebo
zastavte oblast/bod řízení. Ikona bude zelená nebo červená podle nastavení systému,
je-li oblast/bod řízení spuštěn (v provozu) nebo šedá, pokud je zastaven.

C
C

Čeština

C

Je-li dialogové okno v nastavení systému potvrzení nastaveno na „Enabled“
(Povoleno), zobrazí se odpovídající hlášení. Zvolte tlačítko Yes (Ano) a potvrďte
operaci spuštění nebo zastavení.

Instalační příručka 3P291714-1
DCM601A51 intelligent Touch Manager

45

3P291714-1 EM11A016 (1203)

HT

